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Rapport – Granskning av inköpsarbete 

Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av 

inköpsarbetet.  

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser och 

de rekommendationer som lyfts fram i rapportens sammanfattning.  

Svar önskas senast den 31 maj 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 

åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.  

 

För Krokoms kommuns revisorer 

 

 

Britt Carlsson  Björn Skoogh 

Ordförande   Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Krokoms kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens arbete kring inköp med fokus på det strategiska inköpsarbetet. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunens inköpsarbete bedrivs 
så att god kvalitet och effektivt resursutnyttjande säkerställs. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens 
inköpsarbete är bristfälligt och behöver utvecklas. 

Det finns övergripande kommunstrategier där upphandlingsområdet nämns, men vår 
uppfattning är att dessa inte är styrande för kommunens inköpsarbete. 

Vi bedömer att det finns ett behov av att se över och uppdatera grundläggande 
styrdokument. Vi ser också behov av en tydligare inköpsstyrning, exempelvis genom 
att underlätta för beställare samt se över vilka som ska vara behöriga som 
inköpare/beställare. Detta för att säkerställa att kunskapen är tillräckligt hög hos de 
som beställer varor och tjänster och för att underlätta informationsspridning vid 
förändringar inom området. 

Vi ser positivt på det strategiska arbete som påbörjats via egenvärdering och 
åtgärdsplan. Vi anser dock att arbetet behöver prioriteras tydligare och resurser för 
genomförande av åtgärder säkerställas för att resultat ska uppnås inom rimlig tid. 

Vi konstaterar att det systematiska arbetet avseende uppföljning och analys är 
begränsat. Vi anser att det allvarligt försvårar utveckling av inköpsarbetet, exempelvis 
kategoristyrning. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelse att:  

— Uppdatera och förtydliga styrdokument så att de innehåller korrekt och aktuell 
information, se avsnitt 3.1.1. 

— Se över och utveckla formerna för styrning av inköp, se avsnitt 3.1.1. 

— Säkerställa genomförande av åtgärdsplan, där utvecklingsåtgärder också tids- och 
resurssätts, se avsnitt 3.2.1. 

— Utveckla det systematiska uppföljnings- och analysarbetet, se avsnitt 3.2.1. 
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Krokoms kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens arbete kring inköp med fokus på det strategiska inköpsarbetet. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Upphandlingsmyndigheten beskriver strategiskt inköpsarbete som ett arbetssätt för att 
utveckla inriktningar för inköpsarbetet som bidrar till att på ett effektivt sätt uppfylla 
organisationens olika uppdrag och mål utifrån beslutade strategier. Inköpsprocessen 
består av flera steg, som utgår från och samspelar med organisationens mål, 
verksamheterna, omvärld och leverantörsmarknad. Här kan noteras att 
upphandlingsarbetet endast är en del av den större inköpsprocessen.1 

Revisorerna bedömer att det finns en risk att inköpsarbetet inte bedrivs strategiskt, och 
att det är väsentligt för att uppnå ökad effektivitet och minskade kostnader i 
verksamheterna. 

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att kommunens inköpsarbete behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om kommunens inköpsarbete bedrivs 
så att god kvalitet och effektivt resursutnyttjande säkerställs. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

— Finns mål för inköpsarbetet som kopplar till övergripande verksamhetsmål? 

— Finns styrdokument (policy, riktlinjer, rutiner etc) för inköpsprocessen och 
tydliggjorda roller och ansvar för inköp? 

— Finns kunskap om organisationens inköps- och upphandlingsmönster, exempelvis 
genom att följa kommunens avtalstrohet och genomförande av spendanalyser? 

— Sker systematisk uppföljning av avtal med leverantörer, exempelvis avseende 
leverantörskrav, sortiment och inköpsvolymer samt feedback från leverantörer för 
att utveckla inköpsarbetet? 

Granskningen avgränsas till att vara övergripande. 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Lagen om offentlig upphandling 

— Tillämpbara interna regelverk och policys  

 
1 www.upphandlingsmyndigheten.se/organisera/strategiskt-inkopsarbete 
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2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av policydokument, rutiner och instruktioner, reglementen, 
delegationsordningar, tidigare genomförda revisionsgranskningar inom området, 
egenutvärdering, presentationer och mötesdokument. 

— Intervjuer med berörda tjänstemän däribland upphandlingssamordnare, 
byggprojektledare samt företrädare för gemensamma upphandlingskontoret. 

Rapporten är faktakontrollerad av upphandlingssamordnare. 
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3 Resultat av granskningen 

Regeringen tog under år 2016 fram en nationell upphandlingsstrategi, som ett led i 
arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna. Även om den främst riktar sig 
till statliga myndigheter, konstateras att kommuner och regioner står för en stor del av 
de offentliga inköpen i Sverige. Därför verkar regeringen för att även kommuner och 
regioner ska använda den nationella upphandlingsstrategin som grund. Det 
övergripande målet med strategin är Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för 
en god affär. En annan del i det nationella arbetet med att utveckla de offentliga 
inköpen är att det har införts en lag som rör upphandlingsstatistik, som enligt de nya 
reglerna ska samlas in från 1 januari 2021. Statistikinsamlingen kommer att ske via 
registrerade annonsdatabaser. 

Krokoms kommun köper årligen varor och tjänster för betydande belopp, ca 250 mnkr. 
Genom att ta hänsyn till hela inköpsprocessen och arbeta strategiskt med inköp kan 
upphandlande myndigheter använda sina resurser mer effektivt och bidra till att nå 
uppsatta verksamhetsmål. Inköpsprocessen kan delas in i 3 olika inre zoner – 
förbereda, upphandla och realisera - som alla är kopplade till den yttre zonen som 
består av verksamheter, styrning, omvärld och leverantörsmarknad. 

 

Figur: Inköpsprocessen. Källa: Upphandlingsmyndigheten. 
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En kommun har ett stort antal inköpsprocesser att hantera. De är också av olika 
karaktär. Ambitionsnivån i den enskilda inköpsprocessens olika aktiviteter kan därför 
variera, men bör genomföras regelmässigt.  

Det ger också förutsättningar för det inköpsstrategiska arbetet, som t.ex. kan handla 
om att arbeta med inköpskategorier och samordna eller dela upp befintliga 
inköpsprocesser. 

Att beskriva hur långt en organisation har kommit i arbetet med att utveckla kritiska 
processer är att beskriva hur inköpsmogen organisationen är. Utifrån denna 
information kan prioriteringar göras och arbetet planeras i syfte att öka 
inköpsmognaden. 

 

 

Figur: Inköpsmognad. Källa: Upphandlingsmyndigheten. 
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3.1 Organisation och styrning 

Av reglemente framgår att kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala 
inköpsfunktion. Inom kommunledningsförvaltningen finns en upphandlingssamordnare. 
I rollen ingår bland annat att arbeta övergripande och stödja förvaltningarna inom 
området, genomföra upphandlingar, utbildningsinsatser, avtalsdatabasen, samordna 
kommunens försäkringar samt ansvara för kontakten med upphandlingskontoret, som 
styrs av GNU. 

Upphandling nämns i två av kommunens övergripande strategidokument. I 
kommunens Hållbarhetsstrategi2 utgör upphandling ett målområde, medan det i 
Näringslivsstrategin3 benämns som ett utvecklingsområde. Vi har inte noterat att mer 
konkretiserade målsättningar tagits fram, exempelvis i budget. 

Kommunens Upphandlingspolicy4 är gemensam med de kommuner som samarbetar 
inom ramen för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU). Enligt 
intervjuade ska ett arbete pågå kring revidering av den gemensamma policyn. Vi 
noterar dock att liknande uppgifter även gavs i samband med en revision genomförd 
under år 2017. Vid faktakontroll framkommer att GNU tagit beslut om uppdaterad policy 
som dock inte innebar att några förändringar i innehåll gjordes. 

Vidare finns visst stödmaterial för direktupphandling, med instruktioner, checklista och 
mallar för dokumentation och enklare avtal. Checklistan är dock inte uppdaterad utifrån 
gällande beloppsgränser. Dessutom finns en blankett för registrering i avtalsdatabasen. 
Stödmaterial och avtalsdatabasen finns tillgänglig via kommunens intranät. Enligt 
intervjuade är det dock svårt att säkerställa att samtliga avtal är registrerade i 
avtalsdatabasen, samt att det finns vissa svårigheter för medarbetare att vid sökning av 
t ex en specifik produkt hitta rätt bland avtalen. 

En lokal upphandlingsgrupp, LUG, startades upp under hösten 2018. LUG ska bestå 
av en eller två personer från respektive förvaltning samt Krokomsbostäder AB som i sitt 
arbete har med upphandling att göra. Upphandlingssamordnaren är sammankallande 
och ordförande för LUG. Gruppen ska träffas fyra gånger per år, och bland annat vara 
en strategisk och operativ arbetsgrupp mellan förvaltningarna samt hålla ihop 
övergripande planering av upphandlingar. Representanter för upphandlingskontoret 
deltar LUG:s möten. Även kommunens ledamot i GNU deltar. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning framgår att upphandling/avrop enligt 
träffade ramavtal inom ramen för anvisade anslag och eventuella direktiv från 
kommunstyrelsens ordförande/presidiet får genomföras av inköpsberättigad inom 
gällande beloppsgränser. Någon närmare definition av inköpsberättigad eller 
beloppsgränser framgår inte i delegationsordningen. Vidare framgår att 
kommunstyrelsen beslutar om deltagande eller medverkan i kommungemensamma 
upphandlingar. 

Vid gemensamma upphandlingar som genomförs av upphandlingskontoret ansvarar 
kommunerna för att bistå med sakkunniga inom verksamhetsområdet. Enligt 

 
2 2018-11-21. 
3 2018-06-19. 
4 2009-04-06. 
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intervjuade fungerar detta i huvudsak relativt tillfredsställande, även om det finns en 
viss förbättringspotential. 

3.1.1 Bedömning 

Vi noterar att det finns övergripande kommunstrategier där upphandlingsområdet 
nämns men utifrån olika perspektiv. Vi uppfattar inte heller att dessa är styrande för 
kommunens nuvarande inköpsarbete, t ex genom att det konkretiseras eller följs upp. 

Vi noterar att grundläggande styrdokument finns, men anser att det finns ett behov av 
att se över och uppdatera dessa. Det gäller också tydliggörande av inköpsstyrning, 
exempelvis genom att se över vilka som ska vara behöriga som inköpare/beställare. 
Detta för att säkerställa att kunskapen är tillräckligt hög hos de som beställer varor och 
tjänster och för att underlätta informationsspridning inom området. 

3.2 Uppföljning och utveckling 

Kommunen använder verktyget Inyett för att kontrollera leverantörer, och i viss mån 
används det också för att genomföra grövre inköpsanalyser. Något mer systematiskt 
arbete gällande inköpsmönster och spendanalyser har inte genomförts. Det görs inte 
heller någon systematisk eller frekvent uppföljning av köpavtalstroheten inom 
organisationen. 

Intervjuade uppger att det för närvarande inte sker någon konkret planering gällande 
bredare införande av e-handel, vilket skulle kunna vara ett verktyg som underlättar 
inköpsstyrning. Samtidigt framhålls att ett sådant arbete bör ske gemensamt med 
andra kommuner, bland annat för att uppnå skalfördelar i den administrativa 
hanteringen och flertalet ramavtal är gemensamma med andra kommuner. 

Enligt intervjuade sker uppföljning av avtal med leverantörer i praktiken endast när det 
uppstår problem. Det som sker återkommande är att via näringslivskontoret informera 
om kommunens upphandlingar samt genomföra utbildning av leverantörer kring 
procedurer och regelverket kring offentlig upphandling. Däremot har vi inte uppfattat att 
leverantörer involveras i utvecklingen av inköpsarbetet. Vid faktakontroller fram 
kommer att det förekommer, exempelvis via genomförande av RFI5 och att 
förfrågningsunderlag sänds ut på remiss. 

I de avtal som det gemensamma upphandlingskontoret är involverad i sker enligt 
intervjuade vanligen någon form av återkommande uppföljning på avtalsnivå, men att 
detta borde utvecklas vidare. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utvecklat ett så kallat 
egenvärderingsverktyg6, som ger en snabb bild om organisationen arbetar strategiskt 

 
5 Request for Information. Ett sätt att samla information om t ex upplägg, kravformuleringar och 
utvärderingsmodeller inför en tänkt upphandling. 

6 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskupphandlingforsorjningsstrategi/egenvarderi
ngforinkopochupphandling.13671.html 

 

https://skr.se/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskupphandlingforsorjningsstrategi/egenvarderingforinkopochupphandling.13671.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskupphandlingforsorjningsstrategi/egenvarderingforinkopochupphandling.13671.html
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med upphandling och inköp. Krokoms kommun genomförde en egenvärdering under år 
2019, och resultaten visar att det finns en stor förbättringspotential utifrån de 
undersökta områdena. Utifrån resultaten har en åtgärdsplan utarbetats. Åtgärdsplanen 
bygger på de sex områdena i egenvärderingen: 

• Vi arbetar strategiskt 

• Vi har planer och riktlinjer 

• Vi har kunskap inför och om våra upphandlingar 

• Vi har organisation, kompetens och resurser 

• Vi involverar användare och leverantörer 

• Vi kontrollerar och agerar 

Åtgärdsplanens innehåll är mycket omfattande. Enligt intervjuade sker arbetet med att 
prioritera, justera och genomföra åtgärder löpande. Samtidigt konstateras att utrymmet 
för att genomföra åtgärder är begränsat, och att åtgärderna inte är specificerade utifrån 
ett resurs- och tidsperspektiv. 

3.2.1 Bedömning 

Vi konstaterar att det systematiska arbetet avseende uppföljning och analys är 
begränsat. Vi anser att det allvarligt försvårar utveckling av inköpsarbetet, exempelvis 
kategoristyrning. 

Vi bedömer att det systematiska uppföljnings- och analysarbetet behöver utvecklas. 

Vi ser positivt på det strategiska arbete som påbörjats via egenvärdering och 
åtgärdsplan. Vi anser dock att arbetet behöver prioriteras tydligare och resurser för 
genomförande av åtgärder säkerställas för att resultat ska uppnås inom rimlig tid. 
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4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens 
inköpsarbete är bristfälligt och behöver utvecklas för att säkerställa god kvalitet och 
effektivt resursutnyttjande. 

4.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelse att:  

— Uppdatera och förtydliga styrdokument så att de innehåller korrekt och aktuell 
information, se avsnitt 3.1.1. 

— Se över och utveckla formerna för styrning av inköp, se avsnitt 3.1.1. 

— Säkerställa genomförande av åtgärdsplan, där utvecklingsåtgärder också tids- och 
resurssätts, se avsnitt 3.2.1. 

— Utveckla det systematiska uppföljnings- och analysarbetet, se avsnitt 3.2.1. 

 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Lena Medin  Mikael Lindberg 
Certifierad kommunal revisor  Kommunal revisor 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
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